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ประกาศบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 

เร่ือง   การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ 
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 

         _______________________________________  
 

ดวย บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด เปนบริษัทในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีสถานะ
เปนรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงการคลัง มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก และแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
 1.  คุณสมบัติท่ัวไป ของผูดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากดั 

 1.1 มีสัญชาติไทย  
  มีอายุไมตํ่ากวา 40 ป และไมเกิน 56 ปบริบูรณ ในวันท่ียืน่ใบสมัคร 
 1.2 สามารถทํางานใหแก บริษทั กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด ไดเต็มเวลา 
 1.3 ไมเปนบุคคลวกิลจริต หรือจติฟนเฟอน ไมสมประกอบ  
 1.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  
 1.5 ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกจริงหรือไม เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษ หรือพน
ระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการกําหนดโทษ แลวแตกรณี เกินหาป  

 1.6 ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะรํ่ารวยผิดปกติ 
หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ  

 1.7 ไมเปนผูบริหารหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจอ่ืน หรือกิจการอ่ืนท่ีแสวงหากําไร 
 1.8 ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําของราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
 1.9 ไมเปนขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ

ผูบริหารทองถ่ิน  
 1.10 ไมเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง  
 1.11 ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาท่ี    
 1.12 ไมเปนหรือภายในระยะเวลา 3 ป กอนวันท่ีไดรับการแตงต้ัง ไมเคยเปนกรรมการ หรือผูบริหาร 

หรือผูมีอํานาจในการจดัการ หรือมีสวนไดเสียในนิติบุคคลซ่ึงเปนผูรับสัมปทาน ผูรวมทุน 
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หรือมีประโยชนไดเสียเกีย่วของกับกิจการของบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 
เวนแตการเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกลาว โดยการมอบหมายของ
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด  

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
 2.1 มีความรูความสามารถ และประสบการณดานการบริหารดาน IT ในระดับประธานเจาหนาท่ี 
  สารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) หรือเทียบเทา มาไมนอยกวา 5 ป 
 2.2 เคยบริหารองคกรท่ีมีมูลคาทรัพยสินไมนอยกวา 1,000 ลานบาท หรือเทียบเทา 
 2.3 เคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองผูบริหารสูงสุดขององคกร  
3. คุณวุฒิทางการศึกษา 

 สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท  
4.  เงื่อนไขการจาง อัตราเงนิเดือนและผลตอบแทน 

4.1 เง่ือนไขการจางกรรมการผูจัดการบริษัท กรุงไทย คอมพวิเตอร เซอรวสิเซส จํากัด มีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละไมเกิน 4 ป และจะตองมีอายุไมเกนิ 60 ปบริบูรณ ในระหวางดํารงตําแหนง  

4.2 อัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนของกรรมการผูจัดการบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร 
เซอรวิสเซส จํากัด ข้ึนอยูกับคุณสมบัติและประสบการณของผูสมัคร  

5. เอกสารประกอบการรับสมัคร  
5.1 แบบฟอรมสมัครงานตําแหนงกรรมการผูจดัการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวสิเซส จํากดั 

(Download จาก www.kcs.co.th) 
5.2 ประวัติของผูสมัครโดยละเอียด  
5.3 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิ 
5.4 สําเนาทะเบียนบาน 
5.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 2 นิว้ (ถายคร้ังเดียวกันไมเกิน 6 เดือน) 
5.6 สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา 
5.7 เอกสารแสดงวิสัยทัศนแนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนา บริษทั กรุงไทย คอมพวิเตอร 

เซอรวิสเซส จํากัด เปนภาษาไทยความยาวไมเกิน 3 หนากระดาษ A4 
5.8 หนังสือรับรองคุณสมบัติท่ัวไปของตนเอง ตามนัยขอ 1  
5.9 หนังสือรับรองจากหนวยงานลาสุดแสดงถึงคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ตามนัยขอ 2 
5.10 ใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน (ไมเกิน 1 เดือน นับถึงวนัท่ีผูสมัครยื่นใบสมัคร) 
ท้ังนี้ สําเนาเอกสารหลักฐานขางตนจะตองลงนามรับรองทุกฉบับ 

6. การรับสมัคร 
ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นเอกสารการสมัครเปนหนังสือไดท่ี เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากดั 22/1 อาคารไสวบราวน 2 
ช้ัน 2 ซอยสุขุมวิท 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0-2251-8199 
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ตอ 4801, 4810 โทรสาร 0-2251-8198 ในเวลาทําการ 08.00 - 17.00 น. การรับสมัครจะเร่ิมต้ังแตวันท่ี 22 
กันยายน 2553 จนถึงวันท่ี 13 ตุลาคม 2553 (เวนวันหยดุราชการ) โดยการสงเอกสารดังกลาวใหทําเปนตนฉบับ 
1 ชุด และสําเนารับรองถูกตองอีก 6 ชุด รวมเปน 7 ชุด แตละชุดใหใสซองแยกเปนชุดๆ โดยประทับตรา “ลับ
เฉพาะ” และใหผูสมัครลงนามกํากับการปดซองไวดวย 

 7.  การพิจารณาคัดเลือก 
7.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศจาก

เอกสารการสมัครกอน และจะประกาศรายช่ือเฉพาะผูผานการพิจารณาเบ้ืองตน ณ อาคาร
สํานักงาน บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด และ www.kcs.co.th 

7.2   คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผูสมัครท่ีผานการพิจารณาเบ้ืองตน เขารับการสัมภาษณ ตามวัน 
เวลา และสถานท่ี ซ่ึงจะแจงใหทราบตอไป ผูไมเขารับการสัมภาษณตามกําหนดดังกลาว จะถือ
วาสละสิทธ์ิ 

7.3 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวาจํานวนผูสมัครนอยเกินไปหรือไมมีผูสมัครคนใด
สมควรไดรับการพิจารณาเสนอช่ือเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงไทย 
คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะขยายระยะเวลารับ
สมัครหรือยกเลิกการสมัครคราวนี้และดําเนินการรับสมัครใหม โดยผูสมัครไมมีสิทธิเรียกรอง
คาเสียหายและคาใชจายใดๆ 

 
ประกาศ  ณ วนัท่ี 22 กันยายน 2553 

ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผูจัดการ 
   บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด 

 


